Referat bestyrelsesmøde 14. september
2016
Til stede er: Jørgen, Bodil, Caroline, Thomas og Trine
Afbud:Lise og Gitte

1. Godkendelse/underskvining af referat fra sidste møde
2. Valg af referent – Trine er valgt
3. IPAD på skolen:
Emnet drøftes af bestyrelsen og meningerne blev vendt. Det er dog bestyrelsesns klare
holdning, at beslutning omkring regler for hverdagen på skolen skal varetages af skoleledelser
og personalet.
4. Protokol:
Det aftales at der fremover føres protokol over børnenes fremmøde.
5. Arbejdsdag:
Lise og Jørgen definere overfor forældrerådet hvad der skal prioriteres af gøremål på skolen på
arbejdsdagen d. 8. oktober.
6. Turvogne:
Nicholas har søgt friluftrådet om penge til Natur vogne. Såfremt det lykkes skal vi selv lægge
12.000,-. Vi spørger forældrerådet om de vil være med til at undersøge muligheden for et
sponsorat. Lykkes dette ikke, er det besluttet i bestyrelsen at vi vil dække de 12.000,- som måtte
mangle. Trine spørger.
7. Plan frem mod nye elever i 2017:
Vi skal have lagt en slagplan for hvad vi gør i forhold til at skaffe nye 0. klasse elever frem mod
indskrivning i januar. Der skal muligvis laves et lille udvalg som arbejder fokusteret med dette.
Bestyrelsen bør overveje om der skal ske ændringer i forhold til åbningstider og SFO i
efterårsferie, vinterferie og sommerferien, da det givetvis også har indflydelse på forældre
interessen.
Vi skal have afklaret om det er en invistering der er værd at gå efter i dttee omfang, og
bestyrelsen vil meget gerne gå i dialog for at løse dette. Vi taler videre på næste møde når Lise
er til stede.
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8. Evt.
Bygningsudvalget informere: (Jørgen og Lise) har følgende i gang vedr.
garderoben:
a) Jonas (Amalies far) har leveret 2 sektion skohylder og 2 sektioner hattehylder som kan
monteres efter aftale med Spejderne.
b) Trådnets hylder fra Elsted skolen (1000,- kr i alt for 30 stk.) kan også give mere
hyldeplads – dette skal også vendes med spejderne.

9. Næste møde:
Afholdes d. 12. oktber hos Caroline og Jørgen.
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